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CONTACT

Hoe kunt u ons bereiken?
E-mail: gemeente@gennep.nl
Telefoon:  (0485) 49 41 41
Internet: www.gennep.nl
Bezoek: 	 	Ellen	Hoffmannplein	1,	Gennep
Post: 	 	Postbus	9003,	6590	HD	Gennep

Welkom
We	werken	bij	voorkeur	op	afspraak,	omdat	
we	u	dan	sneller	en	beter	kunnen	helpen.	Een	
afspraak	maakt	u	via	www.gennep.nl	of	door	
telefonisch	contact	op	te	nemen.	Ook	als	u	
ons	zonder	afspraak	bezoekt,	proberen	we	
u	zo	goed	mogelijk	te	helpen.	Maar	dan	kan	
het	voorkomen	dat	u	moet	wachten,	of	dat	de	
juiste	medewerker	niet	beschikbaar	is.

Openingstijden
Maandag	 09.00	–	19.00	uur
Dinsdag	 09.00	–	17.00	uur
Woensdag	 09.00	–	17.00	uur
Donderdag	 09.00	–	17.00	uur
Vrijdag	 09.00	–	12.00	uur

Team	Toegang	is	’s	ochtends	telefonisch	
bereikbaar	voor	vragen	over	zorg,	welzijn	en	
opvoeding	op	(0485)	49	41	41.

Ontvang het  
gemeentenieuws digitaal 
Ontvangt	u	het	gemeentenieuws	liever	
digitaal	in	uw	mailbox?	Meld	u	aan	voor	onze	
nieuwsbrief	via	gennep.nl/digitalenieuwsbrief.

Besluiten B&W

Hieronder	leest	u	een	samenvatting	
van	de	besluiten	van	burgemeester	en	
wethouders	van	25	oktober	2022.	Op	
www.gennep.nl/besluiten	vindt	u	meer	
informatie.

Het	college	besluit:
• de	raadsinformatiebrief	over	
‘doorlooptijd	aanvragen	Enexis’	vast	te	
stellen; 

• in	te	stemmen	met	de	uitgangspunten	
voor	de	samenwerking	vanaf	2023	
en	de	afspraken	voor	de	aanloopfase	
zoals	verwoord	in	het	document	‘Naar	
een	sterke	RES-samenwerking	NML’;

• de	naam	‘Milse	Beeck’	toe	te	kennen	
aan	de	beek	in	Milsbeek;

• het	individueel	budget	werkkosten	
2022	vast	te	stellen	op	€	350,-	
netto	per	medewerker	voor	alle	
medewerkers	die	op	1	december	
2022	een	dienstverband	hebben	bij	de	
gemeente	Gennep.

Nieuwe groep start met Future 2.0
Na een succesvolle eerste editie, start er op 15 november weer een nieuwe groep 
jongeren met project Future 2.0. Met intensieve coaching en begeleiding doen de 
jongeren werkervaring op in de vorm van Maatschappelijke Diensttijd (MDT). 

Bij	Future	2.0	kunnen	jongeren	terecht	met	wisselende	hulpvragen,	van	het	vinden	
van	betaald	werk	tot	het	zoeken	naar	een	passende	opleiding.	Maar	ook	omdat	ze	
vastlopen	op	school	of	extra	ervaring	willen	opdoen.

Onder	leiding	van	een	jongerenwerker,	trainer	en	jobcoach	treffen	de	deelnemers	
elkaar	wekelijks	bij	de	Megafoon	in	Gennep.	Naast	de	groepsbijeenkomsten	
krijgen	de	jongeren	ook	persoonlijke	begeleiding	van	coaches.	Een	moeder	van	
een	deelnemer	vertelt:	“De	benadering	vanuit	de	coaches	naar	de	deelnemers,	
waaronder	mijn	zoon,	was	positief.	Wij	hebben	hem	in	de	loop	van	de	maanden	
zien	veranderen	in	een	jong	persoon	die	een	goede	zelfreflectie	heeft,	sociaal	is	en	
steeds	beter	weet	wat	hij	wel	en	niet	wil.”

Tijdens	Project	Future	doorlopen	de	deelnemers	hun	Maatschappelijk	Diensttijd	bij	
een	bedrijf	of	organisatie	naar	keuze.	Na	succesvolle	afronding	ontvangen	ze	een	
praktijk-	of	mbo-verklaring	en	een	officieel	MDT-certificaat.	Daarmee	kunnen	ze	
doorstromen	richting	het	onderwijs	of	direct	naar	een	werkplek.	

Ben	jij	tussen	de	16	en	27	jaar	en	weet	je	nog	niet	goed	wat	je	wilt	met	je	toekomst?	
Dan	kun	je	je	tot	en	met	11	november	nog	aanmelden	voor	Future	2.0	via	 
www.projectfuture.nl.

Beweegmakelaar Maloe helpt bij het 
vinden van passend sportaanbod
Gemeente Gennep stimuleert sport en bewegen bij iedereen. Door te blijven 
bewegen, is en blijft iedereen gezonder en hebben inwoners minder zorg nodig. 
Daarnaast helpt bewegen om eenzaamheid en een ongezonde leefstijl tegen 
te gaan. Beweegmakelaar Maloe helpt inwoners bij de zoektocht naar passend 
sportaanbod. 

Maloe	is	als	beweegmakelaar	betrokken	bij	het	Gezond	In	De	Stad-traject,	ook	
wel	bekend	als	GIDS.	GIDS	is	opgezet	in	het	kader	van	Positieve	Gezondheid	en	is	
bedoeld	is	om	inwoners	met	gezondheidsklachten	en	een	klein	sociaal	netwerk	te	
ondersteunen.	De	focus	ligt	hierbij	op	drie	pijlers:	beweging,	mentale	coaching	en	
sociale	netwerkversterking.	

Onlangs	kon	Maloe	Artilla	helpen,	een	man	van	Turkse	afkomst	met	een	
duidelijk	doel:	afvallen.	“Ik	zou	wel	willen	gaan	sporten,	maar	door	mijn	slechte	
conditie	en	knieën	lukt	dat	niet”,	aldus	Artilla.	“Vroeger	in	Turkije	heb	ik	wel	veel	
gevoetbald.”	Hij	gaf	in	een	gesprek	ook	aan	dat	hij	het	sociale	aspect	van	sporten	
mist.	Met	hulp	van	Maloe	kwam	hij	terecht	bij	VV	Achates	in	Ottersum.	Samen	
hebben	ze	kennisgemaakt	met	de	vereniging	en	het	wandelvoetbal.	Inmiddels	is	
Artilla	onmisbaar	in	het	team,	en	al	heel	wat	kilo’s	afgevallen.	“Ik	ben	Maloe	erg	
dankbaar	dat	ze	me	geholpen	heeft.	Zonder	haar	was	ik	waarschijnlijk	niet	bij	het	
wandelvoetbal	terechtgekomen.”

Wilt	u	ook	meer	bewegen	of	sporten?	Neem	dan	contact	op	met	beweegmakelaar	
Maloe	via	06-82756064	of	via	maloe@negen.nl.

De gemeenteraad vergadert

Maandag	7	november	2022	om	16.00	
uur	vindt	er	een	besluitvormende	
raadsvergadering	plaats	o.a.	over	
onderstaande	onderwerpen.

•	 Benoeming	burgerraadslid	voor	de	
PvdA

•	 Programmabegroting	2023	en	
Meerjarenraming	2024-2026

•	 2e	trimesterrapportage	2022
•	 Financiële	bijstelling	project	
‘Opwaardering	MFA	Heijen’

•	 Vaststellen	van	de	Lokale	Woonvisie:	
‘Samen	bouwen	we	een	thuis	voor	
iedereen’

•	 Reglement	van	orde	van	de	raad	van	
Gennep	2022

•	 Mandaat	Wet	open	overheid
•	 Verordening	instelling	
vertrouwenscommissie	benoeming,	
herbenoeming	burgemeester

•	 Wijziging	Gemeenschappelijke	regeling	
toezicht	openbaar	onderwijs

•	 Vaststelling	van	diverse	
bestemmingsplannen

Op	www.gennep.nl/gemeenteraad	staan	
de	volledige	agenda	en	bijbehorende	
documenten.	Ook	vindt	u	er	informatie	
over	hoe	u	kunt	inspreken.	De	
vergadering	wordt	via	de	website	van	
de	gemeente	en	de	kanalen	van	Gennep	
News	uitgezonden.

Evenementenkalender
Organiseert	u	in	2023	een	evenement?	
Maak	de	datum	dan	nu	al	kenbaar	bij	
de	gemeente.	Zo	hebben	we	op	tijd	
inzicht	in	de	evenementen	die	mogelijk	
plaatsvinden	in	de	gemeente.

U	reserveert	met	uw	aanmelding	
een	voorlopige	plaats	op	de	
evenementenkalender	van	2023.	Stuur	
hiervoor	een	mail	naar	
evenement@gennep.nl.	Vermeld	daarin	
de	naam	en	contactgegevens	van	uw	
organisatie,	een	korte	omschrijving	
van	het	evenement,	de	locatie	en	de	
datum(s)	en	tijden	van	het	evenement	
en	de	op-	en	afbouw.	

Weet	u	nog	niet	zeker	of	uw	evenement	
doorgaat?	Meld	uw	evenement	
toch	alvast	aan.	Aanmelden	kan	
tot	14	november	2021.	Daarna	
inventariseren	we	de	aanmeldingen	en	
stellen	we	de	evenementenkalender	
vast.	Let	op:	een	aanmelding	op	
de	evenementenkalender	is	geen	
vergunningsaanvraag.	Die	dient	u	
uiterlijk	12	weken	voorafgaand	aan	het	
evenement	los	aan	te	vragen.
Kijk	voor	meer	informatie	op	
www.gennep.nl/evenement.	

Werkzaamheden A77
Van	7	tot	en	met	9	november	zijn	
er	werkzaamheden	aan	de	A77	bij	
Gennep.	Van	7	november	20.00	uur	tot	
8	november	5.00	uur	is	de	A77	tussen	
knooppunt	Rijkevoort	en	afrit	Gennep	
afgesloten.	Van	8	november	20.00	
uur	tot	9	november	5.00	uur	is	de	A77	
afgesloten	tussen	toerit	Gennep	en	
knooppunt	Rijkevoort.	Verkeer	wordt	
omgeleid	over	de	N264	en	de	N271.

RBP Hoogwater Limburg ter inzage
Veiligheidsregio Limburg-Noord maakt bekend dat zij, gelet op artikel 17 lid 1 van 
de Wet veiligheidsregio’s, op 14 december wil overgaan tot vaststelling van het 
herziene rampbestrijdingsplan Hoogwater Limburg.

Het	rampbestrijdingsplan	beschrijft	de	manier	waarop	Veiligheidsregio	Zuid-
Limburg	en	Veiligheidsregio	Limburg-Noord	optreden	bij	hoogwaterscenario’s	in	de	
provincie.	Hierdoor	wordt	mede	geborgd	dat	alle	overheden	en	andere	betrokken	
organisaties	bij	een	(dreigende)	overstroming,	of	het	falen	van	een	primaire	kering,	
doelmatig	kunnen	optreden	om	inwoners	in	veiligheid	te	brengen.

Geïnteresseerden	en	belanghebbenden	kunnen	het	rampbestrijdingsplan	
tijdens	openingstijden	inzien	in	het	gemeentekantoor	van	Gennep.	Schriftelijke	
reacties	kunnen	tot	29	november	2022	ingediend	worden.	Stuur	uw	reactie	
naar	het	Algemeen	Bestuur	Veiligheidsregio	Limburg-Noord,	t.a.v.	de	afdeling	
Crisisbeheersing,	Postbus	11,	5900	AA	Venlo.



Raadslid aan het woord  Lokale woonvisie ‘Samen bouwen we een thuis voor iedereen’ 
Binnenkort bespreekt de gemeenteraad de lokale woonvisie. Deze is zelfbindend voor de gemeente, wat inhoudt dat het eigen beleid op 
het gebied van wonen getoetst zal gaan worden aan de uitgangspunten van deze visie.

Tijdens	de	verkiezingscampagne	
begin	dit	jaar	had	elke	partij	het	
over	‘bouwen,	bouwen,	bouwen’.	
Het	zal	niet	gemakkelijk	worden	
om	alle	ambities	waar	te	maken	
in	deze	tijd	waarin	alles	duurder	
wordt,	aansluitingen	op	elektra	
wachttijden	hebben	en	er	een	
groot	personeelsgebrek	in	bijna	
elke	sector	is.	Toch	gaan	we	
proberen	om	extra	woningen	te	
bouwen.	Liefst	meer	dan	de	circa	
370	tot	500	woningen	die	in	de	
planning	zitten.	

“Waarom	dan?”,	vraagt	
u	zich	misschien	af.	Het	

antwoord	daarop	is:	om	ons	
voorzieningenniveau	op	peil	
te	kunnen	houden.	Vanuit	
ELsss	blijven	we	inzetten	op	de	
leefbaarheid	van	onze	dorpen	
en	wijken.	Het	is	belangrijk	dat	
iedereen	die	dat	wil	in	onze	
gemeente	kan	blijven	wonen.	
Betaalbaar,	duurzaam	en	
levensloopbestendig	zijn	daarin	
belangrijke	thema’s.	

ELsss	wil	in	de	bouwplannen	
aandacht	voor	de	omgeving	
waarbij	we	veel	groen	en	parkjes	
willen	realiseren.	Er	zijn	geweldige	
initiatieven	waarbij	bewoners	

samen	plannen	maken	voor	een	
landschapspark,	dorpsparkjes,	
natuurspeelplaatsen	en/of	
voedselbossen.	Het	dorpspark	
in	Ven-Zelderheide	is	een	
goed	voorbeeld.	De	gemeente	
faciliteert	veel	initiatieven	en	
heeft	diverse	budgetten	om	
bewoners	te	ondersteunen	bij	
de	realisatie.	Vergroening	van	
buurten	en	leefomgeving	is	een	
van	de	onderwerpen	van	de	visie.	

Het	is	van	belang	dat	bij	
nieuwbouwplannen	goed	
gekeken	wordt	naar	een	divers,	
duurzaam	woningaanbod	in	een	

groene	omgeving,	met	aandacht	
voor	de	huidige	bewoners.	Een	
van	de	kwaliteiten	van	onze	
gemeente	is	de	diversiteit	aan	
groen	en	natuur.	Daar	moeten	
we	op	voortbouwen,	zodat	
we	een	nog	fijnere,	groenere	
en	duurzamere	gemeente	
worden.	Een	gemeente	waar	
ook	biodiversiteit	de	gewenste	
aandacht	krijgt.	

Danny Artz, ELsss
d.artz@gennep.nl 

Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning
Heijen	–	Brem 3 Het	gewijzigd	uitvoeren	best.	verleende	

vergunning	(20	oktober)	2022-1135
Heijen	–	Diekendaal 21	 Het	bouwen	van	een	loods	(24	oktober)	

2022-1138
Heijen	–	Hermelijnstraat 3	 Het	aanpassen	van	een	dakkapel	 

(19	oktober)	2022-1133
Heijen	–	Hoofdstraat 39	 Het	wijzigen	van	de	woonfunctie	naar	een	

woonfunctie	met	kamergewijze	verhuur	 
(24	oktober)	2022-1141

Heijen	–	Hoofdstraat 44	 Het	wijzigen	van	de	woonfunctie	naar	een	
woonfunctie	met	kamergewijze	verhuur	 
(24	oktober)	2022-1142

Heijen	–	Hoofdstraat 46	 Het	uitbreiden	van	een	veldschuur	 
(20	oktober)	2022-1134

Heijen	–	Karrevenseweg 2	 Het	plaatsen	van	diverse	bouwwerken	en	
een	hekwerk	(19	oktober)	2022-1132

Heijen	–		tussen De Grens en		 Het	verharden	van	een	bestaand	ruiterpad
               de Karrevenseweg	 (26	oktober)	2022-1159
Milsbeek	– Sprokkelveld 2	 Het	bouwen	van	een	overkapping/

opslagruimte	(25	oktober)	2022-1155
Ottersum	–	Looiseweg 32	 Het	verbouwen	en	uitbreiden	van	een	

woonhuis	(25	oktober)	2022-1150
Ottersum	–	Siebengewaldseweg 1	 Het	veranderen	van	de	bestaande	in-/uitrit	

en	aanleg	van	een	nieuwe	(25	oktober)	
2022-1156

Ven-Zelderheide	–	Eindstraat 9	 Het	realiseren	van	een	minicamping	voor	
tentkampeerders	(24	oktober)	2022-1142

Verleende omgevingsvergunning
Milsbeek	– Heiveld 26	 Het	verbouwen	van	een	bestaande	woning	

(26	oktober)	2022-1018
Ottersum	–	St. Janstraat 22	 Het	leggen	van	zonnepanelen	op	een	

Vlaamse	schuur	(25	oktober)	2022-0968

Verleende exploitatievergunning
Gennep	–	Groene kruisstraat 54	 Exploitatievergunning	kamerbewonings-

inrichting	(21	oktober)	2022-0562
Gennep	–		Nieuwstraat 12 en  Het	exploiteren	van	kamerverhuur
                  Niersweg 7	 (21	oktober)	2022-0554
Gennep	–	Picardie 147	 Het	exploiteren	van	een	kamerbewoners-

inrichting	(21	oktober)	2022-0552
Gennep	–	Steendalerstraat 91	 Het	exploiteren	van	een	kamerbewoners-

inrichting	(21	oktober)	2022-0553
Heijen	–	Hoofdstraat 39	 Exploitatievergunning	

kamerbewoningsinrichting	(21	oktober)	
2022-0786

Heijen	–	Hoofdstraat 44	 Het	exploiteren	van	kamerverhuur	 
(21	oktober)	2022-0767

Overige verleende vergunningen
Gennep	–	De Groes	 Evenementenvergunning:	MaNieFest	en	

Gouden	Narrenkap	op	19-11-2022	en	 
26-11-2022	(24	oktober)	2022-0781

Gennep	–	Markt	 Evenementenvergunning:	het	organiseren	
van	d’n	Aftrap	op	11-11-2022	(24	oktober)	
2022-0780

Gennep	–	Niersstraaat 22	 Vergunning	obstakels	op	openbare	weg:	het	
plaatsen	van	een	container	van	 
9-11-2022	t/m	11-11-2022	(27	oktober)	
2022-1153

Ven-Zelderheide	–	Kleefseweg 29	 Evenementenvergunning:	het	organiseren	
van	Gaon	(24	oktober)	2022-0961

Verlenging van de beslistermijn (met zes weken)
Ottersum	–	St. Janstraat 22	 Het	leggen	van	zonnepanelen	op	een	

Vlaamse	schuur	(24	oktober)	2022-0968

Als service publiceren wij beknopte versies van de bekendmakingen in deze krant. 
Kijk voor de volledige bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Daar 
leest u ook hoe u inspraak kunt leveren of een zienswijze, beroep of bezwaar kunt 
indienen. 
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Besluit uitschrijven uit de basisregistratie personen (BRP) 
Het	college	van	B&W	gaat	de	adresgegevens	van	onderstaande	personen	wijzigen,	
volgens	art.	2.21	en	2.22	Wet	Basisregistratie	Personen	(BRP).	Na	onderzoek	
is	gebleken	dat	zij	niet	meer	wonen	op	het	adres	waarop	zij	in	de	BRP	van	de	
gemeente	Gennep	staan	ingeschreven.	Dat	wil	zeggen	dat	zij	voor	de	gemeente,	
administratief	gezien,	verblijven	op	een	onbekend	adres	en	formeel	niet	meer	in	
Nederland	wonen.	Het	gaat	om	D.	Nieuwenhuis	(geboren	01-01-1990)	en	J.	van	
de	Graaf	(geboren	26-10-1952),	die	per	27	september	2022	worden	uitgeschreven	
naar	Onbekend.	

Bezwaar maken
Belanghebbenden	kunnen	hiertegen	per	brief	een	bezwaarschrift	indienen.	Dit	
kan	tot	13	december	2022	bij	het	college	van	B&W	van	Gennep,	postbus	9003,	
6590	HD	in	Gennep.	Onderteken	het	bezwaarschrift	en	vermeld	in	ieder	geval	
uw	naam	en	adres,	de	datum,	het	besluit	waar	u	het	niet	mee	eens	bent	en	de	
redenen	hiervoor.	Als	u	beschikt	over	een	elektronische	handtekening	(DigiD)	kunt	
u	ook	digitaal	bezwaar	maken	via	www.gennep.nl/bezwaarmaken.


